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Úvod a cíl práce 
Vrtací přípravky a další pomocníci jsou pro současného řemeslníka zcela 

nezbytné. Pokud se to trochu přežene, lze tvrdit, že kvalitní nářadí v kombinaci s různými 

přípravky dnes dělá schopného truhláře, zámečníka a mnoho dalších profesí.  

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou prototypového kusu vrtacího 

přípravku na dřevo. Konkrétně se jedná o přípravek na výrobu kapsových otvorů do 

dřeva, díky nimž v kombinaci s vruty do dřeva vznikají kvalitní a velice rychlé spoje 

dřevěných součástí. V Čechách není tento typ přípravku příliš rozšířený, ale například 

v zámoří se těší daleko větší oblibě.  

Práce je rozdělena do dvou pomyslných částí, tedy teoretické, jenž se zabývá 

rešerší technologií použitých při výrobě, a praktické, do níž patří průzkum trhu s vrtacími 

přípravky, design vlastního přípravku a komentování výroby spolu s rámcovými 

výrobními postupy. Tyto čtyři jednotlivé směry práce jsou řešeny v samostatných 

kapitolách.  

Hlavním cílem práce je vedle návrhu a přípravy dokumentace především výroba 

funkčního vrtacího přípravku, zdokonalení se v obsluze obráběcích strojů a osvojení si 

výrobního procesu. 
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1 Rešerše o základních technologiích využitých 
pro řešení úkolu 

1.1 Soustružení 

Soustružení je nejjednodušší a nejvíce frekventovanou metodou obrábění. 

Považuje se i za jednu z nejstarší technologii obrábění, náznaky prvních užití můžeme 

vidět v dobách před 3000 lety. Přestože se jedná o velice starou a poměrně jednoduchou 

metodu, zaznamenává stále velký rozvoj a pokrok. Může se hovořit o zdokonalující se 

optimalizaci, vývoji řezných materiálů a mnohých dalších vlivech. [1][2] 

1.1.1 Základní informace 

Základními typy součástí obráběných na soustruzích jsou součásti rotačních tvarů, 

jedná se o válcové, kuželové, ale i speciální tvarové plochy. Velmi zásadní je i možnost 

řezat závity. Podstatou této metody obrábění je rotující obrobek, což tvoří hlavní řezný 

pohyb. Nástroje se používají nejčastěji jednobřité, které se pohybují rovnoběžně s osou 

rotace obrobku při podélném soustružení či kolmo k ní u čelního soustružení, při obrábění 

tvarových ploch se setkáváme s kombinací obou pohybů/posuvů. Jednotlivé pohyby jsou 

znázorněny na obrázku č. 1.   

Rotující obrobek, který tvoří hlavní řezný pohyb, má určitou rychlost otáčení a 

určitý průměr, z toho vychází řezná rychlost. Jelikož je soustružení jedna 

z nejjednodušších metod, vzorec na výpočet řezné rychlosti je rovněž velice jednoduchý. 

Jedná se o základní vzorec v oblasti obrábění, jeho znalost má drtivá většina strojích 

inženýrů.  

 vc= "∙$∙%
&'''    [m/min] (1) 

 
vc .......... řezná rychlost v m/min 
D .......... průměr obrobku v mm 
n ........... otáčky obrobku/vřetene v ot/min 
π ........... Ludolfovo číslo, matematická konstanta [1][2] 

Obrázek 1 Základní pohyby při soustružení [2] 
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Ze vztahu pro řeznou rychlost je patrné, že při podélném soustružení zůstává 

konstantní pouze tehdy, pokud se obrábí válcové plochy. V případě čelního soustružení 

se řezná rychlost snižuje plynule v závislosti přibližujícího se řezného nástroje k ose 

rotace obrobku. Toto platí pouze v případech, kdy jsou udržovány konstantní otáčky 

vřetene. Na moderních strojích se dají měnit otáčky plynule s měnící se vzdálenosti 

řezného nástroje od osy rotace obrobku. [1] 

Dalšími základními parametry při soustružení jsou posuvy a hloubka řezu. 

Z obrázku č. 2 je zřejmé, že hloubkou řezu ap rozumíme tloušťku odebírané vrstvy, udává 

se v milimetrech. Dále se uvádí posuv na otáčku fn, který se udává rovněž v milimetrech, 

jedná se v podstatě o vzdálenost, o kterou se posune soustružnický nůž během jedné 

otáčky. Z posuvu na otáčku vychází mnoho dalších náležitostí, především se podílí na 

kvalitě obrobeného povrchu a formě třísky. Přenásobí-li se posuv na otáčku otáčkami 

vřetene n v otáčkách za minutu, dostaneme rychlost posuvu vf, jenž se udává 

v milimetrech za minutu. [1] 

1.1.2 Geometrie soustružnického nože 

Geometrie soustružnického nože velice ovlivňuje řadu parametrů. Jelikož se 

soustružení považuje za jednu z nejjednodušších technologií obrábění, tak i soustružnické 

nástroje, respektive nože patří mezi jednodušší, tudíž k porozumění názvosloví geometrie 

obráběcího nástroje se vybírá právě soustružnický nůž. Názvosloví úhlů ze 

soustružnického nože lze aplikovat na ostatní obráběcí nástroje.  

Existuje nástrojová souřadnicová soustava, ve které jsou definované nástrojové 

roviny. Roviny vycházejí z uvažované částí ostří nástroje. V obrázku 3 jsou všechny 

roviny přehledně znázorněny. Základní nástrojová rovina se značí Pr, ta je kolmá 

Obrázek 2 Hloubka řezu, posuv na otáčku, rychlost posuvu [1] 
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k vektoru rychlosti hlavního pohybu. Dále se uvažuje nástrojová rovina ostří Ps vztažená 

k hlavnímu ostří, nástrojová rovina ortogonální Po a nástrojová normálová rovina Pn. 

Indexy nástrojových úhlů odpovídají indexům nástrojových rovin, ve kterých se 

jednotlivé úhly měří, například κr značí, že se jedná o rovinu základní.  [2] 

Úhel nastavení hlavního ostří κr velice ovlivňuje tvar a velikost třísky, při jeho 

snižování se zmenšuje tloušťka třísky, změnou jeho velikosti lze rovněž „regulovat“ 

poměr radiální a axiální složky řezné síly, což nachází uplatnění především u dlouhých 

součástí, kde hrozí jejich prohýbání a s ním spojené nepřesnosti. Úhel nastavení 

vedlejšího ostří κr1 je jeden z faktorů ovlivňujících drsnost obrobené plochy. Úhel hřbetu 

αo rozhoduje o velikosti tření mezi nožem a obrobkem, jeho optimální hodnota se 

pohybuje od 8 do 12 stupňů. Úhel břitu βo ovlivňuje, jak nástroj vniká do obrobku, 

optimálně by měl být co nejmenší, to je ale v rozporu se zachováním patřičné tuhosti a 

odolnosti, volí se určitý kompromis. Úhel čela γo muže nabývat kladných i záporných 

hodnot, ovlivňuje trvanlivost nástroje. Často je uvádí i úhel řezu δo, jde o součet úhlu 

hřbetu a břitu. Řezné úhly se volí především s požadavkem na vysokou trvanlivost 

řezných nástrojů a kvalitu obrobené plochy. Znázornění jednotlivých úhlů a příklad 

geometrií lze pozorovat na obrázku č. 4.[1][5][6] 

 

Obrázek 3 Příklad nástrojové souřadnicové soustavy [2] 
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1.1.3 Typy soustruhů 

U všech typů soustruhů je zachováno, že hlavní řezný pohyb koná rotující 

obrobek, ale konstrukce jednotlivých strojů může být velice odlišná. Toto tvrzení platí do 

té chvíle, než se začne hovořit o daleko komplexnějších soustružnických obráběcích 

centrech, kde poháněné nástroje nejsou ničím neobvyklým. 

Obrázek 4 Geometrie soustružnického nože [6] 
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Druhy soustruhů jsou definovány ruku v ruce se způsobem upínání obrobku, 

popřípadě i nástrojů. Existují dvě základní hlediska, podle kterých se rozdělují soustruhy. 

Prvním a zároveň nejdůležitějším je typ konstrukce, druhým, avšak ne méně důležitým 

je stupeň automatizace. V dnešní době CNC soustruhů se uplatňuje i třetí hledisko 

ohledně polohy lože, jedná se o soustruhy se šikmým či vodorovným ložem. 

Hrotové soustruhy 

Jde o nejtypičtější soustruhy, dá se říci, že i nejuniverzálnější, lze je nalézt téměř 

v každé strojírenské firmě či dílně kdejakého domácího kutila. Podstatou práce na těchhle 

typech strojů je obrobek upnutý mezi hroty, či ve sklíčidle, často zde lze vidět i upnutí na 

lícní desku. Tento stroj nachází své uplatnění spíše v kusové, prototypové nebo 

malosériové výrobě. Hlavními parametry hrotových strojů jsou točná délka a maximální 

průměr obrobku. [7] 

Lícní soustruhy 

Lícní neboli čelní soustruhy se používaní na obrábění součástí malých délek, 

avšak velkých průměrů. Obrobky se upínají na takzvané lícní desky, která je opatřena 

drážkami v radiálním směru pro šrouby na upínky. Vyrovnání polotovaru na lícní desku 

je poměrně náročná záležitost. Velkou nevýhodou lícních soustruhů je, že díky jejich 

konstrukci je velice namáháno ložisko vřetene u lícní desky. [8] 

Obrázek 5 Univerzální hrotový soustruh TOS SV 18 RA [12] 
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 Svislé soustruhy (karusely) 

Tyto soustruhy jsou určeny především pro rozměrné a těžké obrobky. Podobně 

jako u lícních soustruhů najdou i tyto stroje uplatnění spíše u obrobků velkých průměrů 

a malých délek. Nejvíce charakteristickým prvkem jejich konstrukce je svislá osa rotace. 

Velikostně se pohybují ve velice širokém spektru, největší karusely dosahují takových 

rozměrů, že umožnují obrábět součástí průměrů až 18 000 mm. Svislé soustruhy ještě 

disponují svislými sloupy, na kterých jsou umístěná příčná vedení se supporty. Menší 

stoje se vyrábí s jedním sloupem, naopak větší karusely mívají dva sloupy.[9] 

Obrázek 6 Lícní soustruh [13] 

Obrázek 7 Karusel větších rozměrů [14] 
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Revolverové soustruhy 

Konstrukce revolverového soustruhu se zdá být velice podobná konstrukci 

hrotových soustruhů. Obrovská rozdílnost se odehrává v oblasti koníku. Místo koníku je 

zde revolverová hlava, která umožňuje upnutí několika nástrojů najednou. Velice 

jednoduchá je i výměna jednotlivých nástrojů, která probíhá pouhým pootočením 

revolverové hlavy. Z tohoto důvodu tento typ stoje nachází uplatnění především 

v sériovější výrobě.  

Hledisko automatizace 

Většina automatizovaných soustruhů vychází z konstrukce klasických 

konvenčních strojů. Hovoří se o strojích automatických a poloautomatických, 

automatické soustruhy pracují v cyklech, nepotřebují zásah obsluhy, aby mohly přejít na 

další cyklus, často disponují podavačem tyčí, odvodem třísek, čí odebíráním finálních 

obrobků. Poloautomatické stroje počítají s tím, že obsluha zasáhne po každém 

dokončeném cyklu, odebere hotový obrobek, upne nový polotovar a provede další 

potřebné úkony. Největší výhodou automatizace je možnost současné práce více nástrojů 

najednou a s ní klesající časová náročnost výroby součástí. Automatizace otevírá dveře i 

novým řešením, jako jsou soustruhy s více vřeteny či několika supporty.  

O oblasti částečné či úplné samočinnosti strojů se mluví o tvrdé a měkké neboli 

pružné automatizaci. Pružná automatizace se vyznačuje velice jednoduchým 

přenastavením stroje k obrábění jiného typu součásti, většinou jde o úpravu programu u 

strojů s NC či CNC řízením. Tvrdá automatizace se vyznačuje prací několika 

soustružnických nožů najednou, popřípadě i tvarovaných nožů. Přenastavení takového 

soustruhu je složité a zdlouhavé, tudíž nacházejí uplatnění ve velkosériových a 

hromadných výrobách. [10] 

Obrázek 8 Revolverový soustruh [8] 
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1.1.4 Možnosti upínání obrobků a nástrojů na soustruhu 

V předchozí kapitole již bylo uvedeno, že upínání polotovarů do soustruhů přímo 

souvisí s typem soustruhu.  Zde budou rozebrány základní a nejčastější typy upnutí. 

Upínaní nástrojů 

Otočné nožové hlavy a upínky se používají především u hrotových soustruhů, 

princip upnutí je velice podobný. Výhodou otočné nožové hlavy je možnost upnutí 

několika nástrojů, výměna pak probíhá lehce, pouhým jejím otočením a aretací. Benefity 

otočné hlavy se využívají u meších strojů, soustruhy na obrobky větších rozměrů 

využívají upínaní pomocí upínek přímo k supportu soustruhu. Dalším typem upnutí 

nástrojů jsou revolverové hlavy a šestiboké nástrojové hlavy, obě se vyznačují možností 

upnutí několika nástrojů naráz. Tyto hlavy jsou otočné a nabízejí opět velmi rychlou 

výměnu nástrojů. U CNC řízených strojů se upínání nástrojů posunuje do úplně jiné 

dimenze. Jedná se o speciální držáky nožů a dalších nástrojů, se kterými se nástroje 

umisťují do zásobníků těchto automatizovaných soustruhů. Některé nástroje, nejčastěji 

vrtací, lze upínat též do pinoly koníka.[11] 

Obrázek 9 Soustruh Okuma L200M s revolverovou hlavou [27] 
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Upínání obrobků  

Při upínání obrobků do soustruhů se musí brát mimo jiné zřetel na přenos 

potřebného kroutícího momentu na obráběnou součást, s tím souvisí často i volba 

určitého způsobu upnutí. 

Vhodně zvolený způsob může rozhodovat o kvalitě výrobku, nežádoucí protočení 

obrobku v upnutí může znamenat poničení součásti a nástroje, či například u soustružení 

závitů mohou nastat daleko fatálnější důsledky.  

Nejčastějším prostředek upínání obrobků je univerzální sklíčidlo, to lze použít 

pouze u dostatečně tuhých obrobků. Univerzální sklíčidlo, lidově „univerzálka“, se 

používá s tvrdými čelistmi nebo s měkkými, které se před požitím obrobí do 

požadovaného tvaru. Univerzálnost tohoto způsobu upnutí demonstruje i fakt, že obrobek 

lze upnou za vnější, ale i vnitřní povrch.  

Dalším často používaným způsobem je upínání mezi hroty. Hroty jsou umístěny 

ve vřeteni a koníku. Vždy je zapotřebí vymyslet způsob k přenosu kroutícího momentu 

na obrobek, ten se uskutečňuje například unášecím srdcem či čelním unášečem. Tato 

metoda se vyznačuje i velice dobrou přesností. [11] 

 
Nepravidelné tvary větších rozměrů se upínají do upínacích neboli lícních desek. 

V případě požadované vyšší přesnosti nebo u tenkostěnných obrobků lze sáhnou po 

způsobu upnutí pomocí kleštiny. Její obrovskou výhodou je skvělé obepnutí a 

přizpůsobení se obrobku. Naopak jejím velkým nedostatkem je malá univerzálnost, 

kleština má své pracovní pole v poněkud malém intervalu průměrů. To znamená, že jich 

je potřeba mít více k zajištění si určité univerzálnosti. [11] 

Obrobky s velkým poměrem délky k průměru je zapotřebí k zachování přesnosti 

podepřít. Tento problém řeší podpěry, jinak nazývané lunety, připevňují se přímo k loži 

Obrázek 10 Upínání mezi hroty s unášecím srdcem [25] 
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soustruhu, nebo na support soustruhu naproti noži, v tomto případě se opěra pohybuje 

současně s nožem podél soustružené součásti. [11] 

Technologové rozeznávají několik typů součástí, se kterými se pojí časový 

harmonogram soustružení a upnutí, například součásti typu hřídel se ve většině případů 

upínají mezi hroty. 

1.2 Frézování 

Frézování je společně se soustružením a vrtáním na přídi používaných metod 

obrábění, oproti soustružení se však jedná o daleko složitější proces. Jedná se o způsobu 

založeném na třískovém obrábění. Co do pestrosti stojů i nástrojů frézování jen těžko 

hledá svého „konkurenta“ na poli obrábění materiálů. Zatímco soustružení se řadí mezi 

starší technologie, frézovaní je metodou poněkud mladší.  

Frézování v dobách konvenčních stojů bylo spíše omezeno jen na obrábění 

jednoduchých tvarů, s příchodem CNC řízení dostalo nový rozměr, moderní frézovací 

centra umožnují obrábět i velice složité tvarové plochy. Společně se vzrůstající složitostí 

jednotlivých součástí roste i složitost a propracovanost řídících systému strojů a strojů 

samotných. Programovat dráhy nástrojů ručně prostým zápisem bloku či dokonce cykly, 

je tedy v těchto případech nemyslitelné, tudíž většinu této složité práce odvádějí 

nejmodernější CAM softwary.  

1.2.1 Základní informace 

Nejprve je zapotřebí umět rozlišovat názvosloví této strojírenské oblasti, 

poněvadž drtivá většina lidí, bohužel i odborníků, strojních inženýru v ní dělá chyby. 

Slovo frézka označuje stroj, kdežto fréza označuje nástroj.  

Koncepce frézek je založena na opačném principu k soustružení, základní řezný 

pohyb koná rotující nástroj, který je uložen ve vřeteníku a nevykonává posuvné pohyby, 

pohybováním obrobku ve třech osách pak dochází k obrábění. Tuto teorii nebo poučku 

vyvracují moderní CNC řízené stroje, kde se koncepce různí, dost často se dnes pohybuje 

samotný vřeteník s nástrojem a obrobek je uložený spíše staticky. 

Fréza má většinou větší počet zubů, ale jejich geometrie vychází z jednoduchého 

jednobřitého soustružnického nože, terminologie je zde velice podobná.    
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Z hlediska vzájemné interakce pohybů frézy a frézky se frézování dělí na 

sousledné a nesousledné. Oba principy mají své klady a zápory. Často nelze zajistit jeden 

způsob, frézování může průběžně přecházet od sousledného k nesouslednému a naopak.  

Nesousledné frézování 

Tento způsob se často také nazývá termíny nesouměrné frézování či konvenční 

frézování. Podstatou této metody je odebírání třísek takové, že fréza se otáčí proti směru 

pohybu obrobku. Obrábí se od malého, téměř nulového průřezu třísky až k maximálnímu. 

Velmi nepříjemnou vlastností je právě odebíraní od minimální třísky, nástroj má tendenci 

se smýkat po obrobku, než se zařízne. Toto pak znamená větší tření mezi nástrojem a 

obrobkem, větší opotřebování na hřbetě nástroje. Fréza pěchuje materiál u obrobeného 

povrchu, ten se zpevňuje a poté se vyznačuje nižší přesností. Vzhledem k výsledné síly 

působící směrem ven, obrobek je odtahován ze stolu, je požadován větší důraz na 

dostatečné upevnění polotovaru ke stolu stroje, tento efekt je mimo jiné znázorněn na 

obrázku číslo 11. Nesousledné frézovaní se pojí především se starými konvenčními stroji, 

protože díky opačnému pohybu obrobku a nástroje byly vymezeny poměrně velké vůle 

strojů, a tudíž se dosahovalo vyšší přesnosti. [15] 

 

 

Obrázek 11 Nesousledné frézování [2] 
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Sousledné frézování 

U sousledné frézování obrobek vykonává posuvný pohyb ve stejném směru jako 

se pohybují zuby na fréze. Nástroj odebírá materiál od největší třísky k nejmenší, 

nedochází k takovému tření na začátku řezu, nástroj se méně opotřebuje. V porovnání 

s nesousledným frézováním se sousledné může zdát být spásou, skvělou náhradou, což 

do určité míry bezpochyby i je. Problém ovšem nastává s velikostí rázů, které vznikají při 

zařezávání se do veliké třísky. Velikost rázu je možné znatelně zmenšit, pokud se zuby 

frézy uspořádají do šroubovice, celá šířka nástroje se zařezává posupně, nikoliv najednou. 

V dnešní době je většina nástrojů vyráběna s vyměnitelnými břitovými destičkami, takže 

šroubovicové uspořádání není problém. Zároveň lze tuto metodu použít pouze na strojích 

s vymezenými vůlemi mezi pohybovým šroubem a maticí, protože by se díky nim mohl 

obrobek vtáhnout pod frézu, to by v konečném důsledku znamenalo poničeni nástroje či 

stroje. Dobré je brát v potaz povrchovou vrstvu polotovaru, která může být tvrdší, 

znečištěná, což zapříčiňuje zbytečné otupování nástroje. Jako nejlepší příklad jsou možné 

zbytky písku z formovací směsi u odlévaných polotovarů. Když se přihlédne ke kvalitněji 

obrobenému povrchu a fréze s uspořádáním zubů do šroubovice, potom lze sousledné 

frézování považovat za lepší variantu. Díky vymezeným vůlím pohybových mechanismů 

dnešních CNC strojů se sousledné frézovaní i díky jeho neskonalým výhodám používá 

nejčastěji.   

Obrázek 12 Sousledné frézování [2] 
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Obrábí-li se čelní frézou a zároveň má obrobek šířku větší, než je polovina 

průměru frézy, dochází k uplatňování jak sousledné, tak i nesousledné metody frézování. 

Tento příklad je možno vidět na obrázku číslo 13.  

1.2.2 Hlavní typy a tvary fréz 

Portfolio frézovacích nástrojů neboli fréz je velice rozsáhlé, žádná jiná skupina 

obráběcích nástrojů není tak široká jako právě tato, zde budou uvedeny přinejmenším ty 

nejpoužívanější typy. Frézy se dnes vyrábějí spíše s vyměnitelnými břitovými 

destičkami, avšak malé nástroje se stále vyrábějí monolitní, výhradně karbidové nebo 

z rychlořezné oceli. Zároveň je možnost požít spoustu kritérií, zde půjde hlavě o 

nejtypičtější zástupce. [2] 

Klasifikují-li se frézy podle ploch, kterými obrábění součásti, rozeznáváme 

válcové frézy, čelní válcové, kotoučové, úhlové a jiné tvarové. Dle upnutí se frézy dělí 

na stopkové, které mají válcovou nebo kuželovou stopku s Morse, ISO či HSK kuželem, 

Obrázek 13 Frézování čelní frézou [16] 

Obrázek 14 Typické příklady frézování [3] 
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a nástrčné, jež se upínají za vnitřní otvor opatřený drážkou pro pero. Dalším kritériem je 

průběh ostří na fréze, zde jsou rozlišovány typy s přímými či ve šroubovici umístěnými 

zuby. Poměrné podstatným parametrem fréz je jejich konstrukce, zde hovoří o nástrojích 

monolitních, skládaných, s pájenými (dnes spíše rarita) nebo mechanicky vyměnitelnými 

břitovými destičkami. Dále se vyrábí frézy pro obrábění do obou směrů otáčení, jde tedy 

o frézy levořezné a pravořezné.  Dalo by se najít i více kritérií, nejpodstatnější však již 

byly uvedeny. Několik z výše uvedených fréz je zobrazeno na obrázku s číslem 11. 

[15][18] 

1.2.3 Druhy frézek 

Frézky se mohou dělit zase podle několika kritérií, nejtypičtěji podle konstrukce, 

polohy vřetene či stupně automatizace. 

Konzolové frézky 

Konzolové frézky jsou nejpoužívanějším typem strojů. Vyžití nalézají při výrobě 

obrobků meších a středně velkých, jsou typické spíše pro kusovou a malosériovou 

výrobu. Obrobek je upnut ke stolu frézky, který umožnuje pohyb ve vodorovné rovině, 

tedy ve směru osy X a Y. Pohyb svislý, tedy ve směru osy Z je realizován pohybem 

Obrázek 15 Typická horizontální konzolová frézka české výroby [20] 
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konzoly. Jedním z jejich dalších kritérií je poloha vřetene, rozlišují se konzolové frézky 

vodorovné svislé, univerzální.  

Stolové frézky 

Jsou velice podobné frézkám konzolovým, pohyblivé stoly zde ale nejsou 

umístěny na pohyblivé konzole. Díky této vlastnosti disponují vyšší tuhosti, která z nich 

dělá stoje použitelné i pro větší a těžší součásti. Dodávají se opět se svisle nebo vodorovně 

uloženým vřetenem.  

Rovinné frézky 

Jedná se o poměrně specifické stroje v oblasti obrábění. Vyžívají se především 

v obrábění rovinných ploch, různých drážek a mnohého dalšího u velkých a těžkých 

obrobků. Pracovní stůl těchto frézek se pohybuje pouze v podélném směru. Pohyby do 

zbylých dvou směrů, tedy příčných a svislých, vykonávají vřeteníky. Nejtypičtější 

realizací rovinných frézek jsou frézky portálové, tyto stroje mívají více než jeden 

vřeteník. [2][22][24]  

Speciální frézky 

Tato skupina čítá velké množství typů, jde hlavně o velmi speciální stroje, které 

jsou velice přizpůsobeny operacím na nich prováděných. Patří sem například frézky 

odvalovací, které se používají ve většině případů na výrobu ozubení, kopírovací, 

drážkovací, pantografické, na závity, na vačky a jiné.  

Automatizace frézek 

Největší boom v automatizaci frézovacích obráběcích strojů přišel s větším 

rozvojem číslicového řízení, především pak s rozvojem mikroprocesorů.  Nejprve však 

Obrázek 16 Portálová frézka [23] 
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existovaly konzolové frézky s narážkovým řízením, tyto frézky „předskakovaly“ 

automatizovaným frézkám, jak jsou známy právě dnes. Fungovaly na základě do čtečky 

frézky umístěných děrných štítku, kde byl v podstatě naprogramován jeho cyklus nebo 

také činnost.  

Dnes je doba výpočetní techniky, která vytvořila opravdu revoluci v tomto 

odvětví obrábění. Vývoj automatizace frézek šel ruku v ruce i s rozvojem ostatní 

techniky. Díky tomuto vývoji je dnes myslitelné frézovat velice složité tvarové plochy, 

upravovat plynule otáčky vřetene, natáčet vřeteno i obrobek a provádět řadu dříve ani 

nepředstavitelných řešení. Programovat dráhy nástrojů pro složité obrobky je opět ručně 

takřka nemožné, rozvoj hardwaru strojů nutí výrobce programového vybavení k dodávání 

adekvátních řešení. Konstrukční vývoj se odehrával především v přidávání dalších os, 

přidáním osy se rozumí možnost jejího řízení. Dnešním dá se říci standardem jsou pětiosá 

CNC řízená frézovací centra. Automatizované stoje jsou často zakrytovány z důvodu 

čistoty pracoviště, to je umožněno elektronickým ovládáním a řízením.  [10] 

Laikovi by mohlo připadat, že čím více os stroj disponuje, tím je lepší, 

univerzálnější, ale s narůstající variabilitou a v podstatě funkčností klesá jeho tuhost, 

tudíž je nejlepší v rámci zachování určité přesnosti volit vždy takový stroj, který 

disponuje pouze potřebným počtem os. Lidově řečeno, aby na stroji bylo co nejméně 

nepotřebných prvků, funkcí navíc, které by nedovolovaly dosahovat dostatečně přesných 

výrobků. 

1.2.4 Možnosti upínání obrobků a nástrojů na frézkách 

Vzhledem k pestrosti konstrukcí frézovacích nástrojů a frézek existuje celá řada 

možností upínání nástrojů do vřeten a připevňování obrobků ke stolům.  

Upínání nástrojů 

Nástrčné frézy se do frézek upínají díky frézovacím trnům, fréza s frézovacím 

trnem se již upíná do vřetene frézky. Frézovací trn je opatřen kuželovou stopkou, jedná 

se o metrické kužele s kuželovitostí 1:20, Morse kužele s kuželovitostí 1:19 nebo strmé 

kužele s kuželovitostí 1:3,5. Kuželovitostí stejné velikost samozřejmě disponuje i otvor 

ve vřeteni frézky. V případě metrického a Morse kuželů je kroutící moment přenášen díky 

jejich samosvornosti. U strmého kužele je již jeho vrcholový úhel větší a tím pádem 

nedisponuje samosvorností, má tedy jen středící funkci a přenos momentu je zajišťován 

dvěma kameny, které zapadají do otvorů v nákružku frézovacího trnu. Frézovací trny jsou 
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různě dlouhé, záleží na typu frézy, ale samozřejmě i na typu frézky, dlouhé frézovací trny 

se podpírají v posuvném ložisku. U nás se hlavě používá upínaní strmými kužely.[11] 

Frézy s válcovými stopkami se dříve upínaly především do kleštin, dnes jsou však 

často nahrazovány o mnoho sofistikovanějšími a fyzikálnějšími řešeními, jedná se tepelné 

a hydraulické upínače. U všech tří typů jde o sevření válcové stopky frézky, ale činitel 

vyvolávající svírací sílu je ve všech třech případech různý. U kleštinového upínače je 

kleština maticí vtahována do kuželovitého pouzdra a díky jejímu zmenšování je vyvíjen 

tlak na stopku nástroje. V případě hydraulického upínače je kolem válcového otvoru pro 

frézu komůrka, která je naplněna kapalinou, pístek ve formě šroubu v ní vytvoří tlak, 

který se přenese na stěnu sousedící s upínaným nástrojem, tím dojde k upnutí. Tepelný 

upínač je sice nejpřesnější, ale jeho konstrukce je nejtriviálnější, zde jde o tepelnou 

roztažnost. Upínač se ohřeje, díky tomu se roztáhne, vloží se nástroj, po jeho následném 

zchladnutí a stažení je nástroj připraven k pracovní činnosti. Výhodou hydraulických a 

tepelných upínačů je vyšší dosahovaná přesnost, tudíž se dnes požívají více, především 

kvůli číslicově řízeným strojům s vyšší přesností. [11] 

Frézy opatřené kuželovou stopkou jsou upínány redukčními pouzdry. Kužele na 

nástrojích se obvykle vyrábějí s menším vrcholovým úhlem, než je u strmého kužele. [11] 

Upínání obrobků 

Vzhledem k tomu, že frézy mívají v záběru více zubů, síly přenášené do obrobku 

jsou značně veliké, proto i upnutí obrobku musí být spolehlivé.  Upnutí musí dostačovat, 

ale zároveň možná deformace obrobku je nežádoucí, v některých případech i nepřípustná. 

[21] 

Nejtypičtějším způsobem pro upnutí spíše menších obrobků jsou strojní svěráky, 

jejich podoba může být různá. Nejobyčejnější pevné svěráky jsou velice podobné 

klasickým zámečnickým svěrákům. Dalšími typy stojích svěráků jsou svěráky otočné a 

sklopné, které umožnují upnout obrobek pootočený o požadovaný úhel. Na upnutí 

válcovitých polotovarů se používají svěráky s prismatickými čelistmi. Svěráky mohou 

být ovládány obyčejně mechanicky za pomocí kliček, pneumaticky nebo hydraulicky. 

[11] 

Pro velké obrobky se svěráky již nehodí, obroky se upínají různými upínkami, 

opěrami, podpěrami přímo do drážek ve tvaru písmene T ve stolech frézek. Vyrábí se 

sady s upínkami a příslušenstvím ve formě šroubů, matic, svorníků či podpěr. Do T-
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drážky se umísťují čtvercové matice v případě použití svorníků nebo čtvercové hlavy 

šroubů. Tvarů upínek je celá škála, jde o co nejkvalitnější možnost upnutí. [11] 

Uplatnění si nachází i magnetické či vakuové upínače. Dalším způsobem upínání 

obrobků mohou být speciálně na míru vytvořené přípravky, v některých případech mohou 

dávat velice rozumné řešení například vzhledem ke složitosti obrobku. [21] 

2 Komerční řešení vrtacích přípravků pro vrtání 
kapsových děr 

 
Trh nabízí nepřeberné množství vrtacích přípravků, jedná se o různé typy, ale 

samozřejmě i o různé jakostní skupiny. Kvalita přípravku jde samozřejmě ruku v ruce 

s jeho cenou. Lze najít kvalitní profesionální přípravky určené pro profesionální použití, 

naopak na druhé straně „barikády“ se objevují přípravky za pár set korun určené k 

občasnému použití pro domácího kutila.  

Moje bakalářská práce se zabývá přípravkem pro vrtání kapsových děr do dřeva, 

které je možno využít například pro rychlé rohové spoje, uplatnění najdou ovšem i 

v dalších aplikacích, za zmínku stojí pojištění jednotlivých lamel v masivní desce.  

Podstatu spoje a výsledek vycházející z tohoto druhu vrtacího přípravku je možno 

vidět na obrázku číslo 17. Do takto pod úhlem vyvrtané díry se umístí vrut a tím vzniká 

Obrázek 17 Ukázka kapsové díry ve dřevě [28] 
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tížený spoj. Úhel, pod kterým se kapsové otvory pro tyto spoje vrtají, se nejčastěji 

pohybují kolem patnácti stupňů.  

Jak je uvedeno výše, výrobců a jakostí je veliké množství, já provedu v této 

kapitole pouze zjednodušený přehled. Obecně lze říci, že se v obchodech dají sehnat dva 

typy přípravků, jeden je spíše menší, pro méně časté aplikace či na montáže. Druhý je 

znatelně větší, nabízí využití především v dílně, je vhodnější pro častější či mírně 

sériovější výrobu. Na obrázku číslo 18 je znázorněn menší přípravek, obrázek číslo 19 

ukazuje provedení i s upínkou, práce s ním je výrazně pohodlnější. V jednoduchosti 

nastíním, co současný trh nabízí.  

Troufám si tvrdit, že nejznámějším výrobcem je firma Kreg, která kromě 

přípravku na kapsové díry nabízí spoustu vybavení do truhlářských dílen. Vyrábějí 

frézovací, měřící přípravky, či přípravky pro řezání. Tato firma vyrábí přípravky 

Obrázek 19 Přípravek firmy Triton [30] 

Obrázek 18 Kreg Jig R3 [29] 
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především z plastu, vodící pouzdra pro vrták jsou však kovová. Nabízejí dvě provedení, 

první je jednoduchý malý přípravek, který se přichytí svěrkou k obrobku. Druhý typ 

přípravku je podstatně sofistikovanější, obsahuje posuvné vrtací pouzdro, díky kterému 

lze vrtat různě silné polotovary, navíc nabízí velice praktickou kloubovou upínku 

k přichycení vrtaného dílu.   

Druhým poměrně známým výrobcem je firma Triton. Tato firma se nezabývá 

pouze výrobou přípravků do truhlářských dílen, její portfolio výrobků je podstatně 

obsáhlejší. Vyrábí ruční nářadí, elektrické síťové i aku nářadí, vybavení do dílny a mnoho 

dalšího. Triton nabízí zase obě provedení, menší je vyráběný z plastu, velký přípravek 

s upínkou vyrábí z kovové slitiny. 

Existuje celá řada dalších výrobců, jejich názvy již nebudu jmenovat. Přípravky 

těchto firem se navzájem velice podobají, neliší se ani příliš od přípravků vyráběných 

výrobci Kreg a Triton, které jsem zmiňoval výše.  

Tyto typy vrtacích přípravků lze rovněž v různých provedení, jakostech a 

cenových skupinách sehnat i v čínských internetových obchodech. Nejsem si ale jistý, že 

trvanlivost těchto výrobků bude nějak převratná, mluvím především o kvalitě vrtacích 

pouzder.  

3 Design vlastního vrtacího přípravku 
První návrhy jsem dělal v hlavě, později je přenesl na papír a následně 

vymodeloval v počítači a vytvořil výkresy. 

Obrázek 20 První návrhy podoby a konstrukce vrtacího přípravku 



Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
Jonáš Budín – Návrh a výroba vrtacího přípravku 
  

 28 

Nejprve jsem přemýšlel, jak jaký typ přípravku zvolím a budu vyrábět. Více se mi 

líbila koncepce přípravku upevněného například k dílenskému stolu, tudíž se moje 

designování ubíralo tímhle směrem.  

Po zvolení mnou požadované koncepce a rychlých náčrtech konstrukce jsem začal 

uvažovat, jaký materiál na výrobu přípravku použiji. Nabízelo se dřevo, ocel, plast nebo 

hliníkové slitiny.  

Dřevo jsem kvůli požadavku určité trvanlivosti vyloučil hned na začátku. Věděl 

jsem, že přípravek ze dřeva by byl funkční, nejspíše by dosáhl i dostatečné tuhosti, ale 

obával jsem se budoucí přesnosti a právě trvanlivosti. Při uvažování výrobku ze dřeva 

jsem samozřejmě počítal s tím, že by válcové otvory, které navádějí vrták, byly kovové, 

jinak by se jednalo o jednorázovou a nejistou variantu. Po zvážení výhody, kterou bylo 

snad jen snadné vyrobení, a spíše většího počtu nevýhod jsem se rozhodl dřevo nepoužít. 

Druhým matriálem v mojí úvaze byl plast, respektive 3D tisk z plastu. Zde jsem 

si pokládal podobnou otázku jako u dřeva. Ptal jsem se sám sebe, jestli dokáži z plastu 

vyrobit dostatečně pevný a tuhý výrobek, který mi jistě a přesně navede vrták. I v případě 

plastu jsem počítal s tím, že bych vyrobil kovová pouzdra pro vedení vrtáku. Spojování 

jednotlivých částí přípravku jsem měl vymyšlené za pomocí samořezných šroubů do 

dřeva, pro které bych předvrtal otvory. Plast jsem nakonec na dílčí část upínky finálního 

přípravku použil, ale jako primární materiál jsem ho zavrhnul.  

Jako ideální materiál se začaly jevit ocelové slitiny, nemusel jsem se obávat 

dostatečné tuhosti, pevnosti a přesnosti, o opakovatelnosti ani nemluvím. Zde se mi 

nabízela i varianta, že bych nemusel vyrábět samostatná pouzdra, že otvory pro navádějí 

vrtáku by byly přímo v těle přípravku. Tento materiál se mi velice líbil v tom, že by se 

mi znatelně usnadnila výroba, nemusel bych soustružit pouzdra, vymýšlet jejich uchycení 

do těla přípravku. Věděl jsem, že bych si ulehčil výrobu, ale také jsem si uvědomoval, co 

se stane, když se otvory v oceli opotřebují. Opotřebení válcových otvoru by znamenalo 

vytvořit celé tělo znovu, což se mi při uvážení pracnosti jeho výroby zdálo dosti hloupé. 

Druhou velikou nevýhodu jsem viděl ve vyšší hmotnosti. I když jsem chtěl vyrobit větší 

přípravek, který by byl v drtivé většině času v dílně, chtěl jsem rovněž, aby byl i pohodlně 

přenositelný, což by se v případě oceli jevilo jako problém. Ocelové slitiny jsem opět 

jako hlavní materiál zavrhnul. 

Po třech předchozích materiálech jsem začal přemýšlet nad hliníkovými slitinami, 

vyřešily problémy s tuhostí, přesností a pevností, které se naskytovaly u dřeva a plastu. 
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Řešily i problém s hmotností, výrazně ji oproti oceli zredukovaly. Zde jsem ale začal 

uvažovat obdobně jako u oceli nad trvanlivostí válcových děr pro vedení vrtáku. 

V případě hliníkových slitin se mi opět zdálo nemyslitelné, aby válcové díry pro vrták 

byly přímo v těle přípravku. Po sumarizaci výhod a nevýhod hliníkových slitin jsem však 

usoudil, že se jedná o nejvhodnější materiál pro výrobu větší části vrtacího přípravku. 

Jak už to tak bývá, jako nejlepší řešení po všech úvahách se mi jevila kombinace 

několika materiálů. Celou konstrukcí jsem tedy navrhnul z lehkých hliníkových slitin, 

ovšem vodící pouzdra jsem navrhnul ze slitin ocelových. Zde bylo tedy zapotřebí, abych 

navrhnul způsob zajištění ocelových pouzder do duralového těla. Na začátku jsem měl 

myšlenku, že chci, aby byla pouzdra lehce vyměnitelná z důvodu možnosti vrtání 

kapsových otvorů s různými průměry. Od této myšlenky jsem nakonec ustoupil, 

poněvadž jsem si uvědomil, že jeden dobře zvolený průměr bude úplně dostačující. 

Snadnou výměnu pouzder jsem ale chtěl zachovat hlavně kvůli jejich možné výměně při 

jejich opotřebení. Z důvodu vyměnitelnosti jsem rychle zavrhnul lisovaní pouzder do těla 

přípravku. Nakonec jsem se rozhodl na části pouzdra vytvořit vnější závit a následně ho 

zašroubovat do vnitřního závitu vytvořeného v těle přípravku. Zajištění pouzdra jsem 

navrhnul dotažením do výběhu vnitřního závitu. Zbývalo mi vyřešit upínání dřevěného 

polotovaru k vrtacímu přípravku. Nabízela se mi možnost obyčejně svěrky, ale ta se mi 

zdála dosti brutální a nestrojařská. Zvolil jsem tedy pozinkovanou kloubovou upínku 

s vodorovným posuvem, která mi nabízí možnost přizpůsobení k tloušťce upínaného 

dřevěného polotovaru. Již zde při návrhu celé konstrukce přípravku jsem počítal s tím, že 

kloubovou upínku nebudu vyrábět, nýbrž ji koupím v obchodě. Kloubové upínky se 

dodávají se šroubem, který umožnuje přesné doladění při upínání polotovarů. Tento šroub 

má typicky šestihrannou hlavu, která by se mi zamačkávala do upnuté dřevěné desky, 

tudíž jsem navrhl plastový element, který upínací sílu od šroubu upínky roznese do větší 

plochy. Spojovací materiál ke spojení jednotlivých komponent jsem při návrzích volil 

obyčejný ocelový. 

Po rychlé skice a rozmyšlení materiálů použitelných pro výrobu jsem začal 

přípravek přenášet do digitální podoby. Přípravek jsem namodeloval bez upínky, jelikož 

jsem dopředu nevěděl, jakou použiji, nebo spáše jakou se mi podaří sehnat. K modelování 

jsem si vybral CAD program Autodesk Inventor Professional 2019, se kterým jsem 

pracoval po celou dobu bakalářského studia, znal jeho prostředí a byl si poměrně jistý 
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v jeho ovládání. Spoustu rozměru jsem měl již vymyšlených v hlavě, některé jsem volil 

až při samotném modelování.  

4 Výroba prototypového kusu 
V této kapitole se budu věnovat prototypové výrobě mnou navrženého vrtacího 

přípravku. Tuto velkou kapitolu rozdělím do několika dílčích, každá se bude týkat jedné 

součásti vrtacího přípravku. Budu se snažit co nejpřesněji ukázat, jak jsem postupoval, 

jaké stroje jsem použil, jaké problémy jsem musel řešit. Vše doplním pro lepší ozřejmění 

obrázky.  

Ve skladu Ústavu jsem si našel vhodné polotovary, některé byly i znatelně větší, 

než jsem měl rozměry uvedené na výkresech. Nebyl problém obrobit polotovary do 

požadovaných rozměrů kótovaných na výkresech, ale u některých součástí bylo pro mne 

i celkem výhodné upravit rozměry vzhledem k polotovarům a zvětšit je. Součásti jsem 

následně předesignoval a výkresy si upravil. Například základní podstavová deska se 

velice zvětšila oproti mým původním návrhům. 

Většinu dílčích součástí vrtacího přípravku jsem vyrobil ve školních dílnách, 

pouze vrtací pouzdra jsem vyráběl u mého strýce v zámečnické dílně.  

Obrázek 21 Trojrozměrný návrh vrtacího přípravku bez upínky 
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Jednotlivé součásti jsem pojmenoval: pouzdro, držák pouzder, tělo 1. díl, tělo 2. díl a 

nástavec na upínku.  

4.1 Výroba pouzder 

Jedná se o malou rotační součást vyrobenou z větší části na soustruhu. Pouzdro je 

vyobrazeno na obrázku číslo 23. Jako materiál polotovaru jsem použil precipitačně 

vytvrzenou nerezovou ocel 15-5 PH ve stavu H 1050, abych dosáhl vyšší tvrdosti a 

následné větší odolnosti vůči opotřebení.  

Obrázek 23 Vrtací pouzdro 

Obrázek 22 Polotovary na výrobu vrtacího přípravku 
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Polotovarem vrtacích pouzder byla tyč kruhová o průměru 20 milimetrů a délce 70 

milimetrů. Polotovar jsem upnul do sklíčidla s tvrdými čelistmi a začal soustružit konturu 

nahrubo, poté načisto. Následně jsem závitovým očkem vyříznul závit M18. Na soustruhu 

jsem nastavil nejnižší možnou rychlost otáčení obrobku, tedy 15 ot./min, závitové očko 

jsem nasadil na polotovar a jedno madlo jeho držáku jsem měl opřené o support 

soustruhu. Závitové očko jsem postupně přitlačoval roztaženým sklíčidlem upnutým 

v koníku soustruhu. Po vyříznutí závitu jsem součást upíchnul, sebral ji a upnul z druhé 

strany. Poté jsem se pustil do vrtání průchozí díry o průměru 10 milimetrů, nakonec srazil 

hrany. Při vrtání průchozí díry na prvním pouzdře jsem použil špatně nabroušený vrták, 

který se zvýšeným třením ohřál a ztratil tvrdost, následně jsem pak také ohřál celou 

součást, a tudíž už vyvrtaná díra nevedla osou součásti. Součást se zdeformovala, za 

závitem se válcová část zahnula, toto bylo pozorovatelné i pouhým okem. Musel jsem 

tedy vyrobit nový kus. 

Po všech soustružnických operacích jsem se pustil do frézování drážky sloužící 

k montáži. Ke stolu frézky jsem si upnul tříčelisťové sklíčilo, do něj posléze polotovar 

pouzdra. Drážku jsem soustružil stopkovou válcovou frézou o průměru 3 milimetry, tedy 

rozměru šířky drážky uvedené na výkrese. Frézoval jsem 1250 ot./min a posuvem na zub 

0,03 mm/zub, hloubku řezu jsem nejprve zvolil 0,7 milimetru, což se ukázalo jako příliš, 

stopkovou frézu jsem bohužel zlomil. Po výměně frézy za jinou jsem snížil posuv na 

hodnotu 0,02 mm/zub a hloubku řezu zmenšil na polovinu. Tímhle postupem jsem již pak 

bez problému vyfrézoval drážku do požadované hloubky.  

Obrázek 24 Vrtání válcové díry do pouzdra 
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Tabulka 1 Rámcový postup výroby vrtacího pouzdra 

Č. 
op. 

Stroj Úsek Popis práce Nástroj Řezné podm. 
vc fo/fz ap 

10 TOS SV-
18R 

a Upnutí do sklíčidla 
s tvrdými čelistmi 

    

b Soustružení kontury 
nahruho 

S. nůž 
DCLNR 

2020K-12, 
VBD T8330 

40 0,2 1 

c Soustružení kontury 
načisto 

S. nůž 
DCLNR 

2020K-12, 
VBD T8330 

50 0,1 0,2 

d Řezání závitu M18 Závitové 
očko HSS 

364110-M18 

   

e Upíchnutí délky 61 
mm 

S. nůž GFMR 
2020 K0416 

20 0,1 3 

f Vyjmutí součásti     
20 TOS SV-

18R 
a Upnutí do sklíčidla 

s tvrdými čelistmi 
    

b Zarovnání čela S. nůž 
DCLNR 

2020K-12, 
VBD T8330 

40 0,1 1 

c Navrtání Navrtávák 
A2062.5X6.3 

6   

Obrázek 25 Frézování drážky do vrtacího pouzdra 
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d Vrtání Ø 10 mm Vrták 
A0010.0 

14 - - 

e Vyjmutí součásti     
30 TOS 

F2V-R 
 
 
 

a Upnutí do sklíčidla 
s tvrdými čelistmi 

    

b Frézování drážky Fréza 3x12 
233418 HSS 

Co8 

12 0,02 0,3 

c Vyjmutí součásti     

4.2 Výroba držáku pouzder 

Držák pouzder je kvádrovitá součást vyrobená z hliníkové slitiny EN AW 7075, 

která nevypadá příliš složitě, jednalo se však o nejpracnější součástku celého přípravku.  

Obrázek 27 Frézování šikmé strany  

Obrázek 26 Držák pouzder 
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Nejprve jsem si na školní frézce TOS F2V-R srovnal všechny strany a úhly 

polotovaru a upravil jsem kvádrovitý tvar na rozměr, toto jsem provedl frézovací hlavou 

XY, polotovar jsem upínal do svěráku. Následně jsem obráběl drážky na bocích držáku 

pouzder.  

Poté jsem potřeboval ofrézovat vrchní plochu skloněnou pod úhlem 15°, jelikož 

jsem potřeboval natočit polotovar vůči fréze, přesunul jsem se z důvodu nedostatku místa 

pro upnutí naklápěcího stolu z konvenční frézky na CNC frézovací centrum MAS VMC 

500, které je připraveno k obrábění i rozměrnějších obrobků. Ke stolu frézovacího centra 

jsem upnul naklápěcí stul, do něho již obyčejný svěrák s tvrdými čelistmi. Toto složité 

upnutí jistě vytvořilo zárodek nepřesností, ale pro moje účely bylo toto řešení více než 

dostačující. Poté jsem začal vrtat otvory pro pouzdra, postupoval jsem od menších vrtáku 

po větší, výslednou díru jsem vyvrtal o průměru 15 milimetrů, v místě pro závit jsem ji 

zvětšil na průměr 15.5 milimetru, jež je doporučen pro řezání závitu M18. Díry jsem 

nevyvrtal ale přesně tak, jak jsem si navrhnul na výkrese, vyskytl se mi problém, kterého 

jsem se již při designování obával. Vrták z obrobku vyjížděl pod velice ostrým úhlem, 

tudíž ze z obrobku vyhýbal a zabíral pouze na jedné straně. Dostal jsem strach, aby se mi 

vrták nezlomil, a potom nezničil stroj či obrobek, na kterém již bylo provedeno dost 

práce. Dokud jsem však ještě měl tahle výhodně upnutý obrobek, závitníky ve vratidle 

jsem vyříznul závity pro našroubování vracích pouzder. Poté jsem musel začít hledat 

náhradní řešení pro oblast, kde už nebylo možně vrtat. Obrobek jsem si upnul už bez 

naklopení do svěráku konvenční frézky a kulovou frézou jsem vyfrézoval dvě rovnoběžné 

drážky. Tuto úpravu jsem provedl, aby nedošlo ke kolizi pouzdra nebo spíše vrtáku na 

dřevo s držákem pouzdra, a také z estetického hlediska. Navíc tato úprava dovoluje odsun 

třísek při vrtání kapsové díry, tvoří v podstatě jakýsi zásobník dřevěných třísek.  Nakonec 

jsem už jen ručním srážečem hran zkosil hrany, aby nezpůsobily nějaká zranění. 
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Tabulka 2 Rámcový postup výroby držáku pouzder 

Č. 
op. 

Stroj Úsek Popis práce Nástroj Řezné podm. 
vc fz ap 

10 TOS 
F2V-

R 
 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Frézování rovinné 
plochy 

Frézovací hlava 
125B07RS45SE12F 

60 0,1 2 

c Vyjmutí součásti     
20 TOS 

F2V-
R 
 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Frézování rovinné 
plochy 

Frézovací hlava 
125B07RS45SE12F 

60 0,1 2 

c Vyjmutí součásti     
30 TOS 

F2V-
R 
 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Frézování rovinné 
plochy 

Frézovací hlava 
125B07RS45SE12F 

60 0,1 2 

c Frézování drážek Stranová fréza S933 
16 mm Z3 

70 0,03 25 

d Frézování spodní 
strany součásti 

Stranová fréza S933 
16 mm Z3 

70 0,03 40 

e Vyjmutí součásti     
40 TOS 

F2V-
R 
 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Frézování rovinné 
plochy 

Frézovací hlava 
125B07RS45SE12F 

60 0,1 2 

Obrázek 28 Držák pouzder před(vlevo) a po(vpravo) úpravě kulovou frézou 
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c Vyjmutí součásti     
50 MAS 

VMC 
500 

 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

na naklápěcím 
stole 

    

b Frézování šikmé 
plochy 

Frézovací hlava 
125B07RS45SE12F 

120 0,1 2 

c Vrtání Ø 10 mm Karbidový vrták 
R458 10 mm 

50 0,1 - 

d Vrtání Ø 15 mm HSS vrták A13015.0 30 0,1 - 
e Vrtání Ø 15,5 mm 

pod závit 
HSS vrták A13015.5 30 0,1 - 

f Řezání závitů M18 Sada ručních 
závitníků 361110-

M18  

   

 Vyjmutí součásti     
60 TOS 

F2V-
R 
 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Frézování drážek Kulová fréza 16 
530718 HSS Co8 

4514 

40 0,02 8 

c Vyjmutí součásti     
 

4.3 Výroba 1. dílu těla (svislá deska) 

Tato část přípravku má rovněž kvádrovitý tvar, tvoří lože pro držák pouzder. Její 

funkce spočívá především v možnosti přizpůsobení vrtacího přípravku tloušťce vrtané 

dřevěné desky či latě. Držák pouzder se v požadované výšce zajistí šroubem M8 

opatřeným plastovým ovladačem.  

Obrázek 29 Tělo 1. díl 
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Na tuto součást jsem použil stejnou hliníkovou slitinu EN AW 7075 jako na 

držáku pouzder. Jelikož se jedná o součást kvádrovitého tvaru, musel jsem si opět 

polotovar srovnat z hlediska úhlů a rozměru, poté jsem ho ofrézoval do požadovaných 

rozměrů. Tuto operaci jsem udělal frézovací hlavou typu 125B07RS45SE12F o průměru 

125 milimetrů na jeden průjezd. Poté jsem si do frézky upnul menší frézovací hlavou, 

kterou jsem začal frézovat drážku prostředkem desky, jelikož mi tato fréza nevytvořila 

rovný povrch na svislých hranách, musel jsem je ještě na jeden průjezd srovnat stranovou 

frézou. Nakonec jsem si vzal T-drážkovací frézu, kterou jsem drážky dodělal. Celou tuto 

součást se mi povedlo obrobit na konvenční frézce TOS F2V-R. Následovalo vrtání 

slepých děr na spodu desky, tyto otvory jsem vrtal opět na frézce, závity jsem vyříznul 

závitníky. Jelikož šlo o malé závity, závitníky ve vratidle jsem si přitlačoval vrtačkovým 

sklíčidlem frézky, abych docílil dobré kolmosti a přesnosti. K zaměření obrobku a 

přiřazení relativního souřadného systému jsem použil váleček uplutý ve vrtačkovém 

sklíčidle. Zbývala vyvrtat poslední díra a v ní vyříznout zavit pro zajišťovací šroub, to už 

nebyl žádný problém. Poté jsem jen ručními srážeči hran upravil rovné i kruhové hrany. 

Obrázek 30 Frézování drážky T-drážkovací frézou 
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Tabulka 3 Rámcový postup výroby 1. dílu těla 

Č. 
op. 

Stroj Úsek Popis práce Nástroj Řezné podm. 
vc fz ap 

10 TOS 
F2V-R 

 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Frézování rovinné 
plochy 

Frézovací hlava 
125B07RS45SE12F 

60 0,1 2 

c Vyjmutí součásti     
20 TOS 

F2V-R 
 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Frézování rovinné 
plochy 

Frézovací hlava 
125B07RS45SE12F 

60 0,1 2 

c Vyjmutí součásti     
30 TOS 

F2V-R 
 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Frézování rovinné 
plochy 

Frézovací hlava 
125B07RS45SE12F 

60 0,1 2 

c Vyjmutí součásti     
40 TOS 

F2V-R 
 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Frézování rovinné 
plochy 

Frézovací hlava 
125B07RS45SE12F 

60 0,1 2 

c Vyjmutí součásti     
50 TOS 

F2V-R 
 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Frézování rovinné 
plochy 

Frézovací hlava 
125B07RS45SE12F 

60 0,1 2 

c Vyjmutí součásti     
60 TOS 

F2V-R 
 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Frézování rovinné 
plochy 

Frézovací hlava 
125B07RS45SE12F 

60 0,1 2 

c Frézování kapsy Frézovací hlava 
63A08R-

S90AD16E-C 

60 0,1 2 

d Frézování hran 
kapsy 

Stranová fréza S933 
16 mm Z3 

70 0,03 20 

e Frézování drážek T-drážkovací fréza 
Fkv24 RV31 

60 0,01 8 

f Vyjmutí součásti     
70 TOS 

F2V-R 
 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Navrtání Navrtávák 
A2062.0X5.0 

8   

c Vrtání slepých děr HSS vrták 8,5 mm 30 - - 
d Řezání závitů M10 Sada ručních 

závitníků 361110-
M10 
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e Vyjmutí součásti     
80 TOS 

F2V-R 
 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Navrtání Navrtávák 
A2062.0X5.0 

8   

c Vrtání průchozí 
díry 

HSS vrták 6,8 mm 30 - - 

d Řezání závitu M8 Sada ručních 
závitníků 361110-

M8 

   

e Vyjmutí součásti     
 

4.4 Výroba 2. dílu těla (základní deska) 

Druhý díl těla je v podstatě obyčejný jednoduchý kvádr s obdélníkovou 

podstavou. Vzhledem k jeho velikosti jsem jeho výrobu musel z konvenční frézky 

přesunout na CNC frézovací centrum MAS VMC 500. Jelikož hlavní technologické 

prvky byly díry na určitých souřadnicích, byl jsem velice rád za CNC řízení. Začal jsem 

frézovat polotovar tak, abych ho opět srovnal z hlediska délkových a úhlových rozměru. 

Potom jsem srovnaný polotovar upravil na rozměr předepsaný na výkrese, při frézování 

rovinných ploch desky jsem používal opět frézovací hlavu 125B07RS45SE12F, která 

bohužel neměla dostatečně velký průměr, aby zvládla obrobit celou plochu na jeden 

průjezd. Naprogramoval jsem si tedy 2 rovnoběžné dráhy, které vedly v rozumné 

vzdálenosti od středové osy desky.   

Nejvíce jsem však řízení stroje ocenil při rozvrtávání desky. Ušetřil jsem si 

naštěstí nutnost navrtání navrtávákem díky karbidovým vrtákům, což mi pomohlo hlavně 

v tom, že jsem nemusel zaměřovat a programovat další nástroj. Karbidovým vrtákem 

Obrázek 31 Tělo 2. díl 



Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
Jonáš Budín – Návrh a výroba vrtacího přípravku 
  

 41 

jsem si navrtal čtyři postranní díry. Okamžitě jsem se vrhnul na jejich dokončení, což 

obnášelo jejich zvětšení na požadovaný rozměr, to už jsem provedl obyčejným vrtákem 

z rychlořezné oceli. Následně jsem použil kuželový záhlubník s vodícím čepem, kterým 

jsem vytvořil zahloubení pro hlavy samořezných šroubů do dřeva. Tyto čtyři otvory 

slouží k připevnění vrtacího přípravku k dřevěné desce dílenského stolu, obdobně se 

připevňují dílenské svěráky. 

Poté jsem musel desku otočit a upnout z druhé strany, abych mohl dokončit 

zbývající dva otvory, kterými vedou metrické šrouby na spojení obou dílu těla přípravku. 

Zde jsem opět použil karbidový vrták, abych s vyhnul navrtáváku, a potom jsem díry 

zvětšil obyčejným vrtákem z rychlořezné oceli. Ke tvorbě zahloubení pro spojovací 

šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsem použil záhlubník s vodícím čepem. 

Veškeré vrtání jsem prováděl za pomocí vrtacích cyklu, v kterých jsem si naprogramoval 

dostatečně časté vynášení třísek z otvoru.  

Ostré kruhové hrany jsem srazil ručním srážečem hran, ale u této veliké desky 

jsem chtěl udělat zkosení na rovných hranách větší, než mi dovolují ruční srážeče hran. 

Zkosení jsem tedy vytvořil kuželovým záhlubníkem, aby deska vypadala i esteticky 

hezky, zvolil jsem zkosení 2x45°. Abych dokázal zkosit všechny hrany, musel jsem si 

desku několikrát přeupnout a několikrát zaměřit.  

V poslední fázi výroby druhého dílu těla přípravku jsem vyráběl čtyři slepé díry 

se závity pro ukotvení kloubové upínky. Tuto operaci jsem provedl na jedno upnutí na 

Obrázek 32 Tvorba kuželového zahloubení 
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konvenční frézce, závity jsem následně vyříznul ručními závitníky. Desku jsem si upnul 

pomocí upínek přímo ke stolu frézky, vyžil jsem T drážky ve stole frézky. 
Tabulka 4 Rámcový postup výroby 2. dílu těla 

Č. 
op. 

Stroj Úsek Popis práce Nástroj Řezné podm. 
vc fz ap 

10 MAS 
VMC 
500 

 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Frézování rovinné 
plochy 

Frézovací hlava 
125B07RS45SE12F 

120 0,1 2 

c Vyjmutí součásti     
20 MAS 

VMC 
500 

 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Frézování rovinné 
plochy 

Frézovací hlava 
125B07RS45SE12F 

120 0,1 2 

c Vyjmutí součásti     
30 MAS 

VMC 
500 

 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Frézování rovinné 
plochy 

Frézovací hlava 
125B07RS45SE12F 

120 0,1 2 

c Vyjmutí součásti     
40 MAS 

VMC 
500 

 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Frézování rovinné 
plochy 

Frézovací hlava 
125B07RS45SE12F 

120 0,1 2 

c Vyjmutí součásti     
50 MAS 

VMC 
500 

 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Frézování rovinné 
plochy 

Frézovací hlava 
125B07RS45SE12F 

120 0,1 2 

c Vyjmutí součásti     
60 MAS 

VMC 
500 

 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Frézování rovinné 
plochy 

Frézovací hlava 
125B07RS45SE12F 

120 0,1 2 

c Vyjmutí součásti     
70 MAS 

VMC 
500 

 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Vrtání děr Ø8 mm 
4x 

Karbidový vrták 
R454 8.0 mm 1 

50 0,1 - 

c Výroba 
kuželového 

zahloubení 4x 

Kuželový záhlubník 
s vodím čepem 90° 

HSS 15.4x8.4 

15 0,1 - 

d Vyjmutí součásti     
80 MAS 

VMC 
500 

 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Vrtání děr Ø10 
mm 2x 

Karbidový vrták 
R458 10 mm 

50 0,1 - 
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c Vrtání děr Ø10,5 
mm 2x 

HSS vrták 10,5 mm 30 0,1 - 

d Výroba válcového 
zahloubení 2x 

Válcový záhlubník 
s vodím čepem 

18x10,5 HSS M10 

15 0,1 - 

e Vyjmutí součásti     
90 MAS 

VMC 
500 

 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Tvorba zkosení na 
čtyřech hranách, 

2x hrana 295 mm, 
2x hrana 140 mm 

Kuželový záhlubník 
Garant 150130 25 

HSS 90° 

50 0,5 1 

e Vyjmutí součásti     
100 MAS 

VMC 
500 

 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Tvorba zkosení na 
čtyřech hranách, 

2x hrana 295 mm, 
2x hrana 140 mm 

Kuželový záhlubník 
Garant 150130 25 

HSS 90° 

50 0,5 1 

e Vyjmutí součásti     
110 MAS 

VMC 
500 

 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Tvorba zkosení na 
dvou hranách, 2x 

hrana 32 mm 

Kuželový záhlubník 
Garant 150130 25 

HSS 90° 

50 0,5 1 

e Vyjmutí součásti     
120 MAS 

VMC 
500 

 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Tvorba zkosení na 
dvou hranách, 2x 

hrana 32 mm 

Kuželový záhlubník 
Garant 150130 25 

HSS 90° 

50 0,5 1 

e Vyjmutí součásti     
130 TOS 

F2V-R 
 

a Upnutí do svěráku 
s tvrdými čelistmi 

    

b Navrtání Navrtávák 
A2061.6X4.0 

7   

c Vrtání slepých děr 
Ø5 mm 4x 

HSS vrták 5 mm 30 0,1 - 

d Řezání závitů M6 Sada ručních 
závitníků 361110-

M6 

   

e Vyjmutí součásti     
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4.5 Výroba nástavce na upínku 

Jedná se součást, která je naprosto vhodná k výrobě 3D tiskem, přesněji 

technologií FDM, ať už z pohledu ekonomického, časového či z hlediska pracnosti. Jde 

o velice jednoduchou součástku, u které jsem při tisku neočekával problémy.  

Výtisk jsem provedl na školní profesionální tiskárně STRATASYS F370, která 

má velice sofistikovaný způsob tisku. Tiskárna používá dva materiály, z jednoho tvoří 

podpory, druhý používá k tisku konečných součástí. Tyto dva materiály jdou velice 

snadno od sebe navzájem oddělovat. Nehrozí zde tedy v takové míře poničení součásti 

při oddělovaní z tiskové podložky jako tomu může být u hobby 3D tiskáren.   

Obrázek 33 Nástavec na upínku 

Obrázek 34 STRATASYS F370 
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Součástku jsem si namodeloval v programu Autodesk Inventor Professional 2019, 

uložil si ji ve formátu STL. V tomto formátu jsem si součást otevřel v programu 

GrabCAD Print od výrobce tiskárny, kde jsem ji umístil na tiskovou podložku a nastavil 

parametry tisku. Poté jsem vyexportoval kód, který jsem do tiskárny přenesl na 

flashdisku. Na displeji tiskárny jsem po připojení USB klíčenky pouze vybral soubor 

s kódem a potvrdil tisk. Tiskárna mi ukázala, jak dlouho bude potřebovat na nahřátí a jak 

dlouho bude trvat tisk, po uplynuté době jsem si jen došel vyzvednout hotovou součástku, 

od které mi zbývalo pouze oddělit podporu, což nebyl žádný problém.  

4.6 Kompletace vrtacího přípravku 

Proces kompletace vrtacího přípravku byl pro mne pak již velice jednoduchý, 

téměř vše sedlo tak, jak jsem si navrhnul. Montáž upínky spočívala v pouhém zatočení 

čtyř šroubů velikosti M6. Následně jsem spojoval oba díly těla přípravku, což byl otázka 

dvou šroubů velikosti M10. O poznání náročnější byla montáž vrtacích pouzder. Zde jsem 

si myslel, že montáž bude rovněž triviální, že pouze zašroubuji pouzdra do výběhu závitu 

a tím dojde i k zajištění. Jedno pouzdro se mi podařilo zajistit pouhým zašroubováním, 

druhé se mi pořád zatáčelo hlouběji, tudíž jsem do závitů nanesl pár kapek lepidla na 

závity. Držák pouzder jsem pak nasunul do drážek v těle přípravku a zajistil šroubem se 

šestihrannou hlavou opatřeným plastovým ovladačem. Nesmím zapomenout ani na 

„montáž“ plastového nástavce na upínku. Vymodeloval a vytiskl jsem ho přesně na 

rozměr hlavy šroubu upínky, nebylo tedy potřeba, abych ho pojistil lepidlem či silikonem.  

Obrázek 35 Finální podoba vrtacího přípravku 
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Závěr 
Práci jsem rozdělil do čtyř kapitol. V první kapitole jsem se zabýval rešerší 

technologií soustružení a frézování, jedná se o technologie, které jsem využil k výrobě 

přípravku. Tvorba rešerše byla pro mne přínosná v tom, že jsem se seznámil s novými 

věcmi. V podstatě jsem si příjemně rozšířil základ znalostí z bakalářského studia. V další 

kapitole jsem se porozhlédl po trhu s tímto typem vrtacího přípravku a shrnul jejich 

výhody, nevýhody a použité materiály. Třetí kapitola byla věnována návrhu vlastního 

přípravku. Od úvah provedených v této kapitole se odvíjel úspěch tehdy budoucího 

přípravku. Uvažoval jsem nad tím, co je zapotřebí na konstrukci přípravku řešit z hlediska 

tuhosti, pevnosti, přesnosti, a především také trvanlivosti. V závěrečné kapitole jsem 

popisoval proces výroby, k řadě operací jsem přiložil názorné fotky z výroby.   

Při samotné výrobě vrtacího přípravku jsem napáchal mnoho začátečnických 

chyb, ve většině případech se nejednalo o nic zásadního. Téměř vše jsem dokázal opravit. 

Naskytl se i drobný technologický problém u součásti s názvem držák pouzder. O tomto 

tehdy ještě jen potenciálním problému jsem uvažoval již při designování součásti. Myslel 

jsem si, že ho nebudu muset řešit. Každopádně jsem měl připravené náhradní řešení, tudíž 

mě to příliš nezaskočilo. 

Jakýmsi motorem mého odhodlání k výrobě přípravku byla vidina, že se zařadí 

po bok mého vlastního nářadí pro dřevovýrobu. Věřím, že si ho velice oblíbím a začnu 

intenzivně používat. Nebudu ho však vyloženě prosazovat do všech mých projektu. 

Například rohové spoje dvou desek, které jsem dříve řešil pouze bukovými lamelami a 

lepidlem, teď budu navíc jistit těmito kapsovými spoji.  
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